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SAI ÀS SEGUNDAS

HOJE, 22, DIA DO VOLEIBOL
Hoje é o dia do voleibol. A prática desportiva (associada como deve estar ao perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória, neste caso, entre outros aspetos, às competências de relacionamento interpessoal e de consciência e
domínio do corpo) faz parte integrante da vida da escola. Na Secundária, o voleibol joga-se, da parte da manhã, com
equipas dos 8º, 9º e 10º anos; à tarde, com equipas dos 11º e 12º anos.

DIA DO PERFIL EM BALANÇO
Realizadas as assembleias do ensino básico, salienta-se o grande envolvimento e empenho dos alunos, com
manifestação de opiniões sobre o trabalho realizado apresentadas no fórum do Agrupamento. Procura-se que todos
os que participam na escola tenham consciência das finalidades do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória. Dada a voz aos alunos do 2.º e do 3.º ciclo, o debate irá continuar com os alunos do ensino secundário,
no final do segundo período ou no início do terceiro.
A DIETA MEDITERRÂNICA EM EXPOSIÇÃO
Na biblioteca da Secundária está patente, de 22 a 26 deste mês, uma exposição sobre a dieta mediterrânica
(património cultural imaterial da humanidade). Proposta pela Câmara de Odivelas e pela editora Santillana e
fazendo parte integrante do projeto global denominado “Água - Fonte de Vida”, que está a ser desenvolvido ao
longo do 2º período com turmas do ensino básico e secundário, esta mostra de como se pode comer bem de um
modo saudável é uma iniciativa do Projeto da Educação para a Saúde e do Projeto Eco Escolas. Na semana que vem,
esta exposição desloca-se para a Escola dos Castanheiros.

MIÚDOS A VOTOS NOS CASTANHEIROS
Termina hoje a apresentação de candidatos [livros] para o concurso Miúdos a Votos. Trata-se de um concurso em
que o objetivo é eleger os “livros mais fixes”. «O processo será semelhante ao de umas eleições políticas,
promovendo simultaneamente a leitura e a cidadania: haverá recenseamento, apresentação de candidaturas,
campanha eleitoral, votação e escrutínio dos votos...». Os alunos dos Castanheiros têm tido uma participação muito
expressiva. Entre 5 e 21 de abril será a campanha Eleitoral. Mais informação no sítio da Internet da biblioteca dos
Castanheiros, local onde se podem conhecer as atividades daquela biblioteca.
Na próxima terça-feira, 23, entre as 16h00 e as 17h00 haverá mais uma sessão de trabalho na biblioteca dos
Castanheiros sobre o papel da biblioteca na escola.

HOJE, OS ALUNOS DE VENDAS VÃO ÀS CALDAS
Os alunos do curso de vendas vão visitar a fábrica da Bordallo Pinheiro no âmbito da formação em contexto
profissional. Pretende-se que, para além do conhecimento de Rafael Bordallo Pinheiro e da fábrica de cerâmica das
Caldas da Rainha, se abordem questões como a relação entre a arte, a técnica e a indústria, mas também sobre
como se processa a produção de bens e serviços, em termos gerais.
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VITRINISMO AO VIVO
No dia 24 de janeiro, à tarde, também no âmbito da formação em contexto profissional, os mesmos alunos do curso
de vendas vão participar num workshop de vitrinismo na Mega Store (Estádio do Sport Lisboa e Benfica),
denominado "Vitrinismo ao Vivo!". Através da execução de diversas atividades relacionadas com o vitrinismo
e merchandising, pretende-se que os alunos possam vivenciar in loco a exposição do produto no ponto de venda.
HORA DO CONTO
Os meninos e as meninas da sala 3 do Jardim de Infância da EB Artur Alves Cardoso vão, no dia 26, ao polo de
Caneças da Biblioteca Dom Dinis ouvir umas belas histórias.
FORMAÇÃO OFFICE 365 E FORMAÇÃO PORDATA NAS TURMAS DO 10º ANO
Esta semana, a formação do Office 365 continua com os alunos de 10º LH2, na terça-feira. A formação Pordata
continua, também na terça, com alunos do 10º LH3 (apenas os alunos que têm Matemática Aplicada às Ciências
Sociais) e, na quinta feira, com os alunos do 10º AI.
OLÍMPIADAS DA GEOLOGIA
Há 23 alunos inscritos para a 1ª eliminatória das Olimpíadas da Geologia, a decorrer no dia 26 de janeiro. A
participação, como já antes referido no Em Progresso, é restrita aos alunos do 11.º ano de ciências e tecnologias.
“AMOR E PAIXÕES”
No âmbito do projeto de educação para a saúde e em parceria com o Gabinete de Saúde da Câmara Municipal de
Odivelas e os agentes da Escola Segura, está a ser desenvolvida, com a turma 10.º AS, do curso de auxiliar de saúde,
a história "Amor e Paixões" do projeto "Eu e os Outros", durante um período previsto de 7 semanas.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2018
“Os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário vão poder decidir o que querem melhorar na
sua escola. Para isso, precisam de ter uma ideia, reunir apoio e, claro, conseguirem os votos dos colegas! Trata-se
de um processo democrático que acontece em cada escola. A melhor proposta será votada no final de março.” Este
excerto pode ler-se em https://opescolas.pt. Aqui há mais informação sobre como participar.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o concurso nacional de leitura, uma iniciativa realizada em
parceria com o departamento de Português. Os livros escolhidos para a prova a nível de escola são, para o ensino
básico, Histórias da terra e do mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e, para o ensino secundário, Parábola do
cágado velho, de Pepetela ou O murmúrio do mundo, de Almeida Faria. O prazo para as inscrições é o dia 26 de
janeiro e a prova realiza-se no dia 15 de fevereiro. Este ano, o concurso apresenta um novo formato a consultar em
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/data/cnleitura_12ed_regulamento_e_calendario.pdf.

DESPORTO ESCOLAR
Esta semana, os encontros desportivos interescolares começam quarta feira, com o núcleo de basquetebol iniciados
masculinos a deslocar-se ao Catujal. Continuam no sábado com o núcleo de futsal iniciados masculinos na Ramada,
o de voleibol infantis femininos e masculinos em Santo António dos Cavaleiros e o de danças urbanas no Forte da
Casa. No gimnodesportivo da Secundária, o encontro faz-se entre equipas de basquetebol iniciados femininos.

